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ARTIGO 1.0

1. E,criada, em cumprimento do disposto nos arti
gos 8.0 e 30.0 da Lei Constitucional, a unidade mone-

LEI DA MONDA NACIONAL

Considerando que um dos atributos da soberania
de lim Estado Independente e a faculdade de ernitir
moeda :

Considerando que, com a Lei n.O 69/76, que criou
o Banco Nacional de Angola. a Republica Popular de
A<Qgo~aficou dotada da instituicao que beneficia de ,
exclusive da emissao monetaria ;
Considerando que j{t se encontram satisfeitas as con

di!r<>csde ordern tecnlca que rem obstado ao 1anya
mento de uma nova mocda ;

Oonsiderando que com esta medida 0 Governo da
Republica Popular de Angola ira desferir um pode
roso golpe ..na reaccao, quer interna, quer externa ;

Neste:; termos ;
Ao abrigo da aline-a,a) do artigo 38.°, da L~.i Cons

titucional e no usc da faculdade conferida pela ali
nea e) do artigo 32.0, da mesma Lei, 0 Conselho da
Revolucao decreta e ell promulgo I()seguinte :

Lei n.O 71-A/76
de 11 de Novembro
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o LWEI sera representado matcnialmente por moe
das metalicas com 0 valor facial de cinquenta LWEI
-0.50·

ARTIGO 5"

10.00 ;
5.00 ;
2.00 ;
1.00.

a) DEZ KWANZAS .
b) CINCO KWANZAS .
c) DOIS KWANZAS .
d) UM KWANZA .

3. As moedas metalicas a que se refere 0 mimero
] deste artigo terao valor facial de :

1000.00 ;
500.00 :
100.00 ;
50.00 ;
20.00.

1. 0 KWANZA sera representado materialmente
por notas e mocdas motalicas,
2. As notas a que se refere 0 numero anterior terao

o valor facial de:
a) MTL KWANLI\S .
b) QUINHENTOS KWA1~ZAS .
c) CEM KWANZAS .
d) CINOUENTA KWANZAS .
e) VINTE KWANZAS ..

ARTIGD 4.°

Os valorcs em KWANZAS seriio expresses pelo
numero correspondente usando-se urn ponto para se
parar a parte inteira da parte decimal.

!ARTIGD 3.0

ARTIGO 2.r.

1. 0 KWANZA rera como fra~o 0 LWEI. corres
pondendo cada KWANZA a cern LWEI.

2. 0 LWEI sera designado, abreviadamente LW.

taria nacional que sera designada por KWANZA,
abreviadamentc KW.
2. 0 valor intrinseco do KWANZA sera fixado em

lei especial.
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Ao centro havera um desenho simbolizando a, edu
cacao. No canto superior esquerdo e inferior direito
figurarao duas rosetas no interior das quais havera 0
indicative numerico Na parte central inferior havera
um desenho geometrico no interior da qual se tera
a inscricao MIL KWANZAS. No canto inferior esquer
do figurara a insignia da Republica. No canto supe
rior direito havera uma pequena roseta. A nota sera
bordejada nos lados maiores pela inscricao MIL em
letras de ramanho reduzido.

B) VERSO DA NOTA

1. NOTA DE MIL KWANZAS:
A) FRENTE DA NOTA

Do lado direito figurara a etigie do' Presidente do
M. P. L. A e da Republica Popular de Angola
sob a qual se encontra a ,j,nscri<;a9 CAMARADA
DR. AGOSTINHO NETO. Ao centro havera urn dese
nho simbolizando urn julgamento popular. Do lado
esquerdo haven.. uma roseta sobre 0 desenho de uma
mabela, figuraado no interior da roseta 0 indicativo
numerico. Bordejando 0 [ado esquerdo hA uma coluna
representando um desenbo geometrico, encimado por
uma pequena roseta. No canto inferior direito ha urna
roseta no interior da qual se encontra 0 indicative nu
merico. Do lado maior superior figurara 'a ,jnscri!tao
BANCO NACTONAL DE AN(':rOLA. No canto' infe
rior esqucrdo figurara a inscricao MIL KWANZAS'.
Ligeiramente acima desta inscricilo e um pouco mais
centrado havera 0 numero de serie de cada nota, Ao
centro haver! a inscricao Luanda, 11 de Novernbro
de 1976 encimada de duas assinaturas. Os dois lades
maiores serao bordejados pela inScrii9uoRPANGOLA,
em letras de tamanho reduzido.

As notas, todas com a dimensao de :139 millmetros
por 66 milimetros, com uma tolerancia de mais ou
menos 1,5%, terao as seguintes caractensticas :

''I •.iARTlGO.6.0 ,
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B) VERSO DA NOTA
Ao centro havera urn desenho representando as Re

lacoes Economicas Intern aciorrais. No canto superior
esquerdo e inferior direito figurarao duas rosetas no
interior das quais havera 0 indicative numerico. Na
parte central inferior havera urn desenho gcometrioo
no interior do qual se tera a inscricao QUlNHEN
TOS KWANZAS. No canto inferior esquerdo figurara
a insignia da Republica. No canto superior direito ha
vera uma pequena roseta. A nota sera bordejada nos
lados maiores pela inscricao QUINHENTOS em l'e
tras de tamanho reduzido.

2. NOTA DE QUINHENTOS KWANZAS:
A) FRENTE DA NOTA

Do lado :direito figurani a efigie do Presidents do
M. P. L. A. e da Republica Popular <t~ Angola sob
a qual se cncontra a inscricao CA!\1ARADA DR.
AGOSTINHO NETO. Ao centro havera urn desenho
simbolizando urn julgarncnto popular, Do lado esquer
do havera uma roseta sobre 0 desenho de uma mabela,
Iigurando no interior da roseta 0 indicative numcrico.
Bordejando 0 lade esquerdo ha uma coluna, represen
tando urn desenho geometrico, encimado por unra pe
quena roseta, No canto inrerior direito ha lima roseta
no interior da qual se encontra 0 indicative numerico.
Do lado maior superior figurara a inscricao BANCO
NACIONAL DE ANGOLA. No canto .inferior es
querdo figurara a inscricao QUINHENTOS KWAN
ZAS. Ligeiramcrue acima desta inscricao e urn pouco
mais centrado bavera 0 numcro de serie de cada nota.
Sensivelmente ao centro bavera a inscricao Luanda,
11 de Novembro de 1976 encimada de duas assinatu
ras. Os dois lades maiorcs serao bordejados pela ins
criciio RPANGOLA em letras de ramanho reduzido.

C) OUTRAS CARACIERlSTICAS

A cor predominante sera a vermelha com ditoren
res tonalidades. 0 papel tern incorporado urn fio de se
guranca e uma filigrana.
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Ao centro havera um desenho simbolizando a. classe
opcraria. No C,IlUO superior esquerdo e inferior dire.to
figurarao duos rosetas 'DO interior das quais havera
o indicative numerico. Na parte central interior havera
urn descnho geometrico no inter.or do qual se tera a
inscricao GEM KWANZAS. No canto inferior esqucr
do Iigurara a insignia da Rep uhlica. No canto superior
dlreito havera uma pequena roseta. A nota sera bor
dejada nos ·lados maiores pela il1scric;:ao CEM em lctras
de tamanho reduzido.

B) VERSO DA NOTA

Do lado .di:eito figurara a '~fjgie do Presidente do
M.P.L.A. e du Republica Popular de Angola
sob a qual Se encontra a inscricao CAMARADA
DR. AGOSTTNHO NETO. Ao centro havcra lim de
senho simbolizando um julgamento popular. Do Iado
esquerdo havera uma roseta sob.e 0 dcsenho de uma
mabcla, Iigurando no interior cia roseta 0 indicativa
numerlco. Bordcjando 0 lado esquerrlo M uma coluna,
reprcscntando urn desenho geomctrico cncimado ·por
uma pcqucna roscta. No canto inferior dircito ha uma
roseta no interior da qual so encontra 0 indicative
numerico. Do lado maier superior Iigurara a inscri
~o BANCO NACTONAL DE ANGOr ,A, No canto
inl\~rior esquerdo figu.,wi a inscri\=ao CEM KWAN
ZAS. Ligeiramente acima desta inscricao e lim pouco
mais ccntrado havera 0 nurncro de seri'e de cada nota.
Scnsivelmcute ao centro havcra a inscl'i):iio Luanda, 11
de Novembro de 1976, encimada por duas assinatu
ras. Os dois lados maiores serilo bordejados pcla ins
cri~o RPANGOLA em tetras de tamanho reduzido.

3. NOTA DE CEM KWANZAS:
A) }'"RENTE DA NOTA

A cor predominance sed o azul de diferentes toua
l.dades. 0 papel tera incorporado urn f.io de seguranca
e uma filigrana.

C) OUTRAS CARACTERiSTICAS
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B) VERSO DA NOTA:
Ao centro havera urn desenho simbolizando a classc

camponesa. No canto superior esquerdo e inferior di
reito figurarao duas rosetas no interior das quais
havera 0 indicativa numerico, Na parte central infe
rior havera urn desenho geometrico no interior da
qual se tera a inscricao CfNQUENT A KWANZAS.
No canto inferior esquerdo figurara a insignia da Re
publica. No canto superior direito havera UDJa pequena
roseta. A nota sera bordejada nos lados majores pela
inscricao CINQUENTA em letras de tamanho redu
zido.

•

4. NOT A DE CINQUENTA KWANZAS:

A) FRENTE DA NOTA:
Do lado direito figurara a efigie do Presidente do

MPLA e da Republica Popular de Angola sob a qual
sc encontra a inscricao CAMARADA DR. AGOSTI
NHO NETO. Ao centro havera um desenho simboli
zando um julgamento popular. Do lado csqucrdo ha
vera uma roseta sobre 0 desenho de uma mabela, figu
rando no interior da roseta 0 indicative numerico. Bor
dejando 0 lado esquerdo hi uma coluna .representarrdo
urn desenho geometrico, encimado por uma pequena ro
seta. No canto inferior direito ha uma roseta no interior
da qual se encontra 0 indicative numerico. Do lade
maior superior figurara a Inscricao BANCO NACIO
NAL DE ANGOLA. No canto inferior esquerdo figu
rani a inscricao CINQUENTA KWANZAS. Ligeira
mente acima desta inscricao e urn pouco mais centrado
hayed a numero de serie de cada nota. Sensivelmente
ao centro havera a inscricao Luanda. 11 de Novembro
de 1976, encimada por duas assinaturas. Os dois lados
maiores serao bordejados pcla inscricao RPANGOLA
em letras de tamanho reduzido.

C) OUTRAS CARACTER1STTCAS

A cor predominante sera 0 verde de diferentes tonali
dades. 0 papel rera incorporado um fio de segurr.nca
c uma filigrana.
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B) VERSO DA NOTA:

Ao centro havera urn desenho simbolizando a lura
de Iibertacao, No canto superior esquerdo e inferior
direito figurariio duas rosetas no interior das quais
havera 0 indicative numerico. Na parte central infe
rior havera um desenho geometrico no interior do qual
se tera a inscricao VINTE KWANZAS, No canto infe
rior esquerdo Iigurara a insignia cia Republica. No
canto superior direito havera uma pequena roseta.
A nota sera bordejada nos lados maiores pcla ins
cricao VINTE em Ietras de tamanho reduzido,

5. NOTA DE VINTE KWANZAS;

A) FRENTE DA NOTA:

Do lado direito figurara a cfigie do Presidente do
MPiLA o da Republica Popular de Angola sob a qual
se encontra a Jnscricao CAMARADA DR. AGOSTl
NHO NEro. Ao centro havcra um descnho simboli
zando um julgamento popular. Do Iado csquerdo have
ra uma roseta sobre 0 descnho de urna mabcla Iiguran
do no interior da roscta 0 indicativo numerico. Borde
jando 0 lade esquerdo M uma colurra, reprcsentcndo
um desenho geometrico, cncimado por uma pequena
roseta. No canto infe.ior d.reito M uma roseta no in
terior da qual sc encontra 0 indicativo numcrico, Do
Iado maier Iigurara a inscriciio BANCO NACIONAL
DE ANGOLA. No caruo inferior esquerdo figurara
a inscricao YJNTE KWANZAS. Ligc.ramerue acima
desta im,crhfao e um pouco mais centiado havcra 0
numero de scrie de cada nota. Scnsivelrnonte ao cen
tro haven't a inscrio;a,o Luanda, 11 de Novembro
de 1976, encimada por duas assinaturas Os dois lades
anaiores serao bordejados pela iuscricao RPANGOLA
em lctras de tamunho reduzido.

A cor predominante sera a cinzenta de diferentes
tonalidades, 0 papcl tera incorporado tim fio de segu
ranca C uma Iiligrana.

C) OUTRAS CARACTERrST1CAS:

11
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a) 10 KWANZAS ate 5.000.00;
b) 5 KWANZAS ate 2.500.00;
c) 2 KWANZAS ate 1.000.00;
d) 1 KWANZA ate 500.00;
e) 50 LWEI ate 250.00.

ARTlGO 8.0

1. A., notas tern curso legal obrigatorio e valor libe
ratorio ilimitado exclusivamcntc dentro do territorio
nacional,

2. As moedas tern curse legal obrigatorio exclusiva
mente dentro do territorio nacional e 0 seu valor Iibe
ratorio 'e 0 que a -seguir se indica para cada uma das
espccies:

2. Numa face de cada uma das moedas figurara
a seu valor facial.

3. Na outra face de todas as moedas figurara a insi-
gnia da Republica. .

A,

I Dtametro I Titulo
iTO!e!~"cia I Fe,s,o I ToleriinciaValor Legal Imillf1lt~tros legal legal

(gr's.)

10 KW I 27,5 70% Cu I 8

5 KW 25,5 I 7
i

2 KW 23,2 1-8%Zu ± 1,5% 5 I± 1,5%

1 KW 2!

12% -Ni I
4

50 LW 16 2

!ARTlGO 7.°

1. As moedas obcdecerao as seguintes caractcristi
cas:

C) OUTRAS CARACTERfSTTCAS:

A cor predominante sera 0 castanho alaranjado com
difercntes tonalidades. 0 papel tent incorporado urn
fio de seguranca c uma filigrana.
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ARnGO 12.'"

Comete 0 crime de sabotagem economica, punido
nos termos do artigo 3.° da Lei n.O 57/76. de 5 de
Julho, aquele que praticar:

a) Actos de exportacao ou de importacao iJegaJ
da moeda nacional:

2. E ainda punida como crime de moeda falsa a
tentativa da pratica dos actos referidos nas alineas a),
b) e c) do numero anterior.
3. 0 crime da moeda falsa sera scverarnente punido

com pella que podera chegar a de morte por fuzila
mente e confisco dos bens do criminoso.

A,RTIGO II."

1. Cometc 0 crime de moeda falsa aquele que pra
ticar:

a) Actos de Iabrico ou alteracao da moeda, qual
qucr que seja 0 meio utilizado para tal;

b) Actos de lancamento da moeda Ialsa em cir
culacao;

c) Actos que tenham por fim lancar em circula-
98.0, introduzir no pais, receber ou obter
moeda falsa com conhecimento de que e
falsa;

d) Actos fraudulentos de fabrico, recebimento ou
obtencao de instrumentos e outros objectos
destinados, peJa sua natureza, a faIsificas:ao
ou alteracao da moeda.

ARTIGO 10.0
A duracao do periodo da troca da moeda colonial

pela moeda nacional, bem como a sua equivalencia
e as condicoes e processamento da respeetiva troca,
serao Iixados por Lei especial.

ARTIGO 9.°

Consideram-se para todos os efeitos referidas a
KWANZAS as disposicoes legals e OS documentos
publicos ou particulates em que se mencioncm escudos.

13
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o Presidente da Republica, ArnDNIO AGOSTINHO
NETO.

Vista e aprovada em Conselho da Revolucao,
Promulgada em 11 de Novembro de 1976.

Publique-se.

ARTlGO 15.0

Esta lei entra em vigor no dia 8 de Janeiro de 1977.

ARTIGO 14.0

As duvidas que sc suscitarem na interpretacao e
aplicacao da prescnte Lei serKo resolvidas per despacho
do Ministro das Financas,

ARl1GO 13."

1. A instrucao dos crimes referidos nos ariigos 11.0
e 12.0 compete a. Direccao de Inforrnacao e Seguranca
de Angola, nos termos do artigo 4.° do Decrcto-Lei
n." 3/75 de 29 de Novembro.
2. O· julgarnento dos crimes referidos no numero

anterior compete ao Tribunal Popular Revolucionario,
nos tcrmos do n.O 1 do artigo 3.° da Lei n.C) 7/76, de
1 de Maio.

b) Actos que tcnham por fim a saida ou entrada
ilegal no pais da moeda nacional;

c) Actos de troca ilegal da moeda nacional por
moeda estrangeira;

d) Actos que tenham por Iim a troca ilegal da
moeda nacional por moeda estrangeira,
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1. 0 BANCO NACIONAL DE ANGOLA, no uso
da faculdade conferida polo artigo 36." da sua «Lei
Organica», pont em circulacao, a partir do dia 8 de
Janeiro de 1977. as notas representativas da moeda
nacional, criadas pela Lei n.O 71-A/76, de 11 de No
vembro;

2. Na data referida no numero anterior, '0 BANCO
NACIONAL DE ANGOLA retirara obdgatoriamente
da circulacao as notas emitidas pela administracao
colonial, mediante a sua troea, ao par, por notas
nacionais.

3. A partir do dia 8 de Janeiro de 1977, as notas
colonials deixarao de ter valor liberatorio l1ao tendo
por conseguinte curso \legalobrigat6rio.

ARTIGO 1."

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38.0 da Lei Cons
utucioual e 110 uso do faculdade conferrda pela 'all
nca e) do artigo 32.0 da mesma Lei, 0 Conselho da
Revolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte:

Havendo neccssidade de rcgulamentar a emissao mo
netaria e concomitantcrnente a. troca das velhas notas
colonials pelas novas notas nacionais, definidas pcla
Lei: n.? 71-A/76 de 11 de Novembro;

Lei n.O 1/77
de 7 de Janeiro
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ARTIGO 5.·

1. Em casos excepcionais, podera 0 Presidente da
Republica determinar, por Despacho, 0' alargamento

ARTlGO 4.&

1. A troca sera efectnada nos dias 8, 9 e 10 de
Janeiro de ]977. das 7 horas as 18 horas.
2. A partir de 11 .de Janeiro de ]977, as notas

coloniais serao Hulas e de nenhum efeito.

ARTIGO 3.·

1. E criada a «Comissao Nacional para a Troca da
Moeda» (C.N.TM.). cuja composicao sera fixada por
Despacho do Ministro das Financas
2. Cabe a C.N.T.M. assegurar 0 curnprimento do

disposto na presente Lei.
3. Para os efeitos referidos no numero anterior a

C.N.T.M· constituira «Comissoes Provincia is para a
Troea da Moedax (C.P.TM.) cujos membros serao
nomcados por Despacho do Ministro das Financas.

4. As C.P·T.M. cabe desempenhar as funcoes que
nelas forem delegadas pela C.N.T.M. e, designada
mente, adoptar as medidas consideradas convenientes
para a resolucao dos problemas especlficos levantados
pela troca nas respectivas provincias, desde que nao
contrariem 0 disposto na presente Lei.

1. A troca, ao par, das notas coloniais que estejam
legalmente em circulacao, por notas nacionais, sera
realizada ate ao 'limite de vinte roil KWANZAS por
agregado familiar.
2. Os montantes que excedam 0 valor referido no

mimero anterior ficarao a guarda no BANCO NACIO
NAL DE ANGOLA.

ARTIGO 2.0

4. sao consideradas nulas, DaO tendo portanto quai
quer valor liberat6rio, to.das as notas coloniais que a
data da promulgacao da presente Lei, se encontrarem
fora do territorio nacional.
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1. A troca sera realizada em «postos de troca» 'a

criar para ,0 efeito pelo C.N.T.M ..
2. E desde ja criado um «posto de trocar DO Minis

{erio das Relacoes Exteriores, na qual serao realiza
das as trocas a efectuar por mernbros do Corpo Di
plomatico acreditado na R. P. A. e por estrangeiros
nao residentes.

3. Serao criados «postos 'de troca» espcciais para a
realJiza~ao de trocas por P~SQal aquartelado e ern
servico activo das Forcas Armadas Populates de Liber
ta9ao de Angola (F.A.P.L.A.).
4. Nos estabelecimentos prisionais a troca ficara a

cargo da respectiva Dircccao,

ARTIGO 6."

do periodo de troca e ',0 diferimento da data da vali
dade das notas coloniais, nomeadamente nas areas
rurais afastadas dos centres populacionais e carecidas
de rneios de comunicacao adequados. .

2. Os cidadaos que por motive de forca maior devi
darnente comprovado, 'Dao tcnham po.dido efectuar a
troca durante os dias para ,tal estipulados deverao ate
13 de Janeiro de 1977, entregar na Agencia do BAN
CO NACIONAL DE ANGOLA mais proximo. as
notas colonials em seu poder.
3. No caso de entrcga das notas colonials, nos casos

rcleridos no numero anterior. sera lavrada acta. da
qual constarao as razocs allegadas pelo depositante e
it qual serao apensos os documcntos comprovativos
apresentados pelo interessado.
4. A Agencia do BANCO NACIONAL DE ANGO

LA devera entrcgar ao dcpositante documento COIn
provativo dos valores depositados.

5, No prazo de quarenta e oito horas devcra a
Agencia do BANCO NACIONAL DE ANGOLA
cnviar it C.N.T:M. a acta a qual S~ refere ,0 numero 2
destc artigo, bern como os docurnentos anexos, acorn
panhados do respective parccer.

6. Cabe a C.N.TM. decidir a solU9UOa dar aos cases
previstos no numcro 1 deste artigo.
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1. Para os efeitos previstos na presente Lei. consi
dera-se «agregado familiar» 0 grupo de individuos que
coabitem e estejam ligados pot vinculos de dependcn
cia economiea.

ARTIGO 9.·

2. Os cidadaos so podcriio apresentar-se nos «posros
de troca» uma, unica vez.

1. Todo 0 cidadao que se apresentar num «posto de
troca» devers dcclarar:

a) Idcntidade;
b) Domi:eilio;
c) Profissiio e Iocal onde a exerce;
d) Agregado familiar ou pessoa colectiva que re

presenta;
e) Origem das notas coloniais apresentadas para

troca.

ARTIGO 8.°

. No dia 8 de Janeiro de J977. as entidades a seguir
indicadas, deverao depositar a totalidade das notas
colonials em seu poder 11'(1; Agcncia Bancaria onde
tenham oonta aberta ou, '110 casu negative, na Agen
cia Bancaria mais proxima.

a) Ministerios e Secretaries de Estado;
b) Services e Organismos Publicos, incluindo os

autonomos e os fundos;
c) Unidades economicas estatais:
d) Empresas rnistas e pnvadas;
e) Cooperatives;
f) Comerciantes em nome individual;
g) M.P.L.A. e suas organizacoes .de rnassas;
h) Organismos sindicais;
i) Associacoes de caracter social, cultural e re

creative.

ARTIGO 7.·
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ARTfGO 14.·

Durante 0 periodo de troca, 0 BANCO NACIONAL
DE ANGOLA realizara apenas as operacoes indispen
saveis ao regular funcionamento da economia nacional
desde que nfio perturbem 0 cumprimento da prcsente
Lei.

ARTIGO 13."'

A partir da data da promulgacao da presente Let
fica expressamente proibida a venda de Vales Postais
em moeda colonial.

ARTIGO 12.·

A partir da dara da promulgacao da presents Lei e
durante 0 periodo da troca, fica suspensa a entrada
no territ6rio nacional de pessoas, aeronaves, navios, e
demais embarcacoes provenientcs do estrangeiro salvo
nos casos expressamcnte autorizados pelo Presidente
da Republica.

ARTIGO 11.·

l. Serao encernados 'no dia 8 de Janeiro de 1977,
todos os estabelecirnentos comerciais com exoepcao das
farmacias.
2. A partir do dia 8 de Janeiro de 1977, os estabe

lecimentos comercials poderao apenas aoeitar paga
mentes em moeda nacional.

Os esnangciros nao residentes apenas poderao trocar
notas coloniais ale ao limite dos montantes permitidos
pela legislacao cambial em vigor.

2. Nao sao oonsiderados membros do agregado fami
liar todos os individuos que, cmbora coabitando, te
nham meios proprios de subsistencia.
3. Nao sao considcrados membros do agregado fami

liar, os individuos que, embora Iigados por vinculos de
dependencia economica, tenham residencia diferento,

ARTIGO 10.·
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o Presidenre da Republica. ANI{)l'l"10 AGOSTINHO
NETo ..

Publique-se.

..
Vista e aprovada peIo Conselho da Rev?Iu,~o.

Promulgada em 7 de· Janeiro de 1977.

A presente Lei entra imediatamente em vigor.

As duvidas que se suscitarem na inte~retayao e apli
cacao da presente Lei. serao resolvidas por Despacho
do Ministro <las Financas. - _.

ARTIGO ·IS·.· ..

ARTIGO 17.? ._.

AqueIe que. de qualquer modo. prestar falsas decla
racoes no acto da troca da moeda colonial pela moeda
nacional, pratica crime de saboiagem economica,
puniveI 'DOS termos do artigo 3.° da Lei n.O 57/76, de
5 de JuIho.

ARTlGO 15.'

Durante 0 periodo de troca ficam os Comissarios
Provinciais autorizados a .requisitar os meios neces
sarios as operacoes de troca, designadarnente, viaturas,
equipamentos e edificios. . .

ARTIGO 16.0
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c) CEM KWANZAS .

a) MIL KWANZAS 1 000.00;

b) QUINHENTOS KWANZAS 500.00;

No artigo 4.°- 2., onde se Ie: «As notas a que se
refere 0 numero anterior terao 0 valor facial de:

No artigo 3.0, onde se le: «Os valores em KWAN
ZAS serao expressos pelo numero correspondente
usando-se um ponto para separar a parte inteira da
parte decimal», deve lerose: «Os valores em KWAN
ZAS serao expresses pelo numero correspondente ante
cedido da designacao Kz, usando-se um ponto para se
parar a parte inteira da parte decimal.

No artigo 1.0 - I., (lode se ']e: «E criada, em cum
primento do disposto nos artigos 8.' e 30.0 da Lei Cons
titucional, a unidade monetaria nacional que sera desig
nada por KWANZA, abreviadamente KW», deve lerose:
«E criada, em cumprimento do disposto nos artigos 8.°
e 30.0 da Lei Constitucional, a unidade monetaria na
clonal que sent designada por KWANZA, abreviada
mente Kz».

Rec:tifica~ao

A Lei n.s 71-A/76, publicada no Suplemento ao
Diario da Republica n.O 266, }.n serie, de 11 de No
vembro.
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No artigo 5.°, onde se Ie: «0 LWEI sera represen
tado materialmente por moedas metalicas com 0 valor
facial de cinquenta LWEI - 0.50». deve lerose: «0
LWEI sera representado materialmente pOT moedas
metalicas com 0 valor facial de cinquenta LWEI - Kz
0.50».

0) DEZ KWANZAS Kz 10.00;

b) CINCO KWANZAS Kz 5.00;

c) DOIS KWANZAS Kz 2.00;

d) UM KWANZA Kz 1.00.:1>

deve ler-se: «As moedas metalicas a que se refere 0
mimero I deste artigo terao 0 valor facial de:

a) DEZ KWANZAS 10.00;

b) CINCO KWANZAS 5.00;

c) DOIS KWANZAS 2.00;
d) UM KWANZA l.00J

No artigo 4.° - 3., onde se Ie: «As moedas metali
cas a que se refere 0 numero 1 deste artigo terao 0
valor facial de:

100.00;

50.00;

20·00.»

c) CEM KWANZAS Kz

d) ClNQUENTA KWANZAS. Kz
e) VINTE KWANZAS............ Kz

a) MlL KWANZAS Kz 1 000.00;

b) QUINHENTOS KWANZAS Kz 500.00;

deve lerose: «As notas a que se refere 0 numero ante
rior terao 0 valor facial .de:

50.00;
20.00.:1>

d) CINQUENT A KWANZAS .
e) VINTE KWANZAS .

ARQUIV
O L

. L
ARA



25

«a) 10 KWANZAS ate 5000.00;

b) 5 KWANZAS ate 2500.00;

e) 2 KWANZAS ate 1000.00;

No artigo 8.°- 2, alineas a), b), e), d) e e) onde se
Ie:

I
Valor legal DI4",.I.'O Titulo TolerAncia Peso 'os4I lTolcrAncia

millmelros legal (en)

I I
Kz 10.00 27,5 I 8

170%Kz 5.00 25,S Cu 7

Kz 2.00 23,2 18% Zn ± 1,5% 5 ± 1,5%

Kz 1.00 21 12% Ni

I
44

Kz 0.50 16 2
I I

deve ler-se: «As moedas devem obedecer as seguintes
caracteristicas:

4

2

21

16

23,2 18% Zn ± 1,5% 5 ± 1,5%

8

7

27,5 70% Cu

25;5

12% Ni

10 KW

5 KW

2KW

1 KW

50 LW

II DiAmetro Titulo 11 Tolerllncill Peso legal TolerAncia
m.l1melros lellal (grs)

---------~.----~-
Valor legal

No artigo 7.0 - I., onde se I8: «As moedas obede
cerao as seguintes caracteristicas:
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Presidencia da Republica Popular de Angola, em
Luanda, 3 de Fevereiro de 1977.- 0 Presidente da
Republica, ANTONIO ACO!':,TINHO NETO.

ate Kz 250·00.»e) 50 L!\'EI.

«a) 10 KWANZAS ate Kz 5000.00;

b) 5 KWANZAS ate Kz 2500.00;

c) 2 KWANZAS ate Kz 1000.00;

d) 1 KWANZA ate Kz 500.00;

deve lerose:

ate 250.00.»e) 50 LWEI

d) 1 KWANZA ate '500.00;
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